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حیِم حمِنالرَّ هِالرَّ
ّ
ِبسِمالل



»اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته 
باشند، آن حرکت به جایی نخواهد رسید، موفق 

نخواهد شد. اگر زنان در یک حرکت حضور پیدا کنند، 
یک حضور جدی و آگاهانه و از روی بصیرت، آن حرکت 

به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد.«
بیانات مقام معظم رهبری 

در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی »زنان و 
بیداری اسالمی«، 1391/4/21 



»دیدگاه همه ما نسبت به مقام زن باید تصحیح 
بشود. ما به زبان می گوییم جنس دوم نداریم، زن و 
مرد مساوی هستند، هر دو انسان هستند و هر دو 
دارای کماالت اند. اما این گفتن کافی نیست. در مقام 
عمل، در مقام قانونگذاری و در مقام اجرا ما باید این 
حقیقت را ببینیم.«
رئیس جمهوری در نشست زنان ایرانی

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
 1398/11/26
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تاریخ کشور ما، ایراِن سرافراز شاهد نمونه های فراوانی از حضور تعیین کننده و نقش آفرینی مدبرانه زنان 
در مقاطع مختلف تاریخی بوده است. از دیگر سو، فراز و نشیب هایی در تاریخ اجتماعی کشور مشاهده 
می شود که آسیب پذیری، لطمه به حقوق، تبعیض و بی عدالتی در موضوع زنان را به دنبال داشته است.
در این روند، موضوع تعالی زنان و خانواده با الهام از تعالیم قرآنی و برگرفته از آموزه های 
درخشان پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( از مؤلفه های مهم انقالب اسالمی ایران بود که البته 
با تالش و متکی بر شایستگی زنان ایرانی سبب پیشرفت و ارتقای جایگاه آنان در عرصه های 

مختلف به ویژه علمی و اجتماعی شده است.
در دوره دولت دوازدهم، معاونت روزهای پرمشغله ای را گذراند تا با حداقل امکانات و در 
ساختاری کوچک بتواند تکالیف قانونی و وظایف محوله از سوی رهبر معظم انقالب و رئیس 
جمهوری اسالمی ایران را به انجام برساند. ما سعی کردیم در این روند از تجربیات گذشته، خرد 

جمعی و نتایج پژوهش ها کمک بگیریم.
تالش برای تحقق عدالت جنسیتی و ورود این موضوع به برنامه های کالن ملی و استانی، 
همچنین  تقویت خانواده با الگوسازی گفتگو و ایجاد انسجام درونی و تقویت مهارت های خوب 
زیستن، دو محور عمده فعالیت های معاونت بوده که البته در ابعاد مختلف آموزشی، بهداشتی، 
ورزشی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی دنبال شده است. از جمله احیای ستاد ملی زن و خانواده 
به عنوان نهاد فراقوه ای که طی 3 جلسه به ریاست رئیس جمهور و معاون اول، مصوبات مهمی 

را برای بهبود وضعیت زنان و خانواده ارائه کرد.
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توان افزایی سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، افزایش 
مهارت های زنان روستایی و توجه به کودکان و دختران از دیگر محورهای فعالیت بوده، به عالوه 
در این دوره هم پیمانی معاونت در قالب ۲30 موافقت نامه با دستگاه های دولتی، سازمان های 
این  تمامی  تقریبًا  که  چرا  زد.  رقم  اجتماعی  عرصه  در  را  تحوالتی  بانکی،  نظام  و  نهاد  مردم 

موافقت نامه ها اجرایی و عملیاتی شد. 
از فعالیت های بارز این دوره تدوین ۲5 پیشنهاد، اصالحیه و الیحه برای قوانین مرتبط با زنان 
و خانواده بوده، همچنین موضوع تنقیح مقررات و قوانین حوزه زنان در نوع خود کم سابقه 

محسوب می شود. 
نتایج این اقدامات در دوره زمانی 4 ساله و با امکانات محدود، حاصل عالقه، فداکاری و 
از خودگذشتگی همکاران دولتی و غیردولتی، مدیران و کارشناسان، سمن ها و جامعه مدنی 
بوده تا تصویری از امید برای آینده ایران ترسیم کنند. بنابراین وظیفه می دانم از همه همکاران 
در وزراتخانه ها و سازمان ها، وزرا و معاونین رئیس جمهور، استانداران و مدیران کل امور بانوان 
استان ها، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و زنان فعال اجتماعی که نظرات و 
مطالباتشان الهام بخش ما بود و همراه ما در این مسیر شدند سپاس گزاری کنم. همچنین از 

کسانی که با نقد مشفقانه و پیشنهادات خود سبب هموار شدن این مسیر شدند. 
در این گزارش، تالش شده تا اهم و سرفصل های این تکاپو و مساعی دیده شود. 

معصومه ابتکار 
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محورهایفعالیتمعاونتامورزنانوخانواده
1. تقویت عدالت جنسیتی

۲. تقویت و تحکیم نهاد خانواده 
3. توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

4. توانمندسازی اقتصادی و ارتقای مهارت های اشتغالی و سواد زنان
5. تقویت جایگاه زنان و تحکیم نهاد خانواده در نظام حقوقی

۶. تقویت جایگاه زنان در نظام مدیریت و تصمیم سازی
7. توان افزایی سازمان  های مردم نهاد زنان و خانواده و 

افزایش مشارکت اجتماعی زنان 
8. ارتقای سالمت، تندرستی و نشاط زنان و خانواده 

9. کاهش آسیب های اجتماعی خانواده و تقویت سرمایه اجتماعی 
10. حمایت از دختران و جوانان

11. تعمیق باورها و ارزش های دینی و فرهنگ ایثار 
1۲. توسعه تعامالت و همکاری های بین المللی در حوزه زنان و خانواده 

13. اطالع رسانی 
14. سفرها، بازدیدها و مالقات های مردمی معاون رئیس جمهور 
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رویکردهایاصلیمعاونتامورزنانوخانوادهدردولتدوازدهم
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تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی زنان و معیشت خانوار، با توجه به شرایط اقتصادی ویژه کشور و 
لزوم توجه به نقش اقتصادی زنان در خانواده 

الگوسازی برای معرفی روش های مؤثر جهت تحقق عدالت جنسیتی و تحکیم خانواده، از طریق 
طرح های توان افزایی زنان سرپرست خانوار، توان افزایی زنان روستایی، گفتگوی ملی خانواده، اجرای طرح 
کمند، و سفیران فرهنگی برای دانشجویان، ارتقای تاب آوری اجتماعی و ظرفیت سازی برای تسهیلگران و 

مربیان جهت ترویج و تعمیم این الگوها 

آموزش با رویکرد شبکه ای و متمرکز بر نقش های تأثیرگذار، با ارائه آموزش ها در مرحله اول به تسهیلگران 
و مربیان، و سپس افرادی که از طریق نقش های اجتماعی، بیشترین تأثیرگذاری را در اجتماع خود دارند

برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی با حضور ذینفعان، و استفاده از تکنیک های تسهیلگری برای ایجاد 
اجماع و همکاری بین ذینفعان

شاخص های  از  استفاده  با  پایش  و  رصد  قابل  و  عملیاتی  نتیجه گرا،  منسجم،  برنامه ریزی 
سنجش پذیر، و تالش برای از میان برداشتن دیدگاه تشریفاتی و مناسبتی نسبت به حوزه زنان و خانواده 

افزایش بهره وری منابع محدود از طریق همکاری و هم افزایی با سایر بازیگران، از جمله دستگاه  های 
اجرایی، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها و انجمن های علمی، و بانک ها و مؤسسات مالی، در اجرای 

برنامه ها و طرح ها، به منظور افزایش بهره وری منابع مالی و انسانی 
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فعالیت13کارگروهمشورتیذیلستادملیزنوخانواده

تقویتستادملیزنوخانواده

نام کارگروه تخصصی
شورای فقهی – حقوقی1
کارگروه اقتصاد مقاومتی ۲
کارگروه مطالعات زنان 3
کارگروه محیط زیست، تغییرات آب وهوا و سکونتگاه های غیر رسمی4
کارگروه اقوام و ادیان 5
کارگروه دختران و جوانان ۶
کارگروه اوقات فراغت و ورزش7
کارگروه زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم8
کارگروه اشتغال و کارآفرینی 9
کارگروه خانواده سالم 10
کارگروه سالمت 11
کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی1۲
کارگروه هنر13

 برگزاری 3 جلسه ستاد و بیش از 70 جلسه هماهنگی با دستگاه ها و پیش نشست های جلسات اصلی ستاد
 مصوبات جلسه اول با ریاست رئیس جمهور: کلیات شاخص های عدالت جنسيتی، برنامه ملی آموزش های عمومی 

در حوزه ازدواج، و برنامه ملی ارتقاء تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش
 مصوبات جلسه دوم با ریاست رئیس جمهور: کلیات شاخص های خانواده

 مصوبات جلسه سوم با ریاست معاون اول رئیس جمهور:
     1. تقسیم کار ملی دستگاه ها در موضوع ترویج، توسعه و نهادینه سازی سیاست های خانواده محور

     ۲. بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک های 1 تا ۶ درآمدی
 تصویب مصوبات در دولت و ابالغ برای دستگاه های اجرایی

 رصد و پایش اجرای مصوبات 
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تفاهمنامههاوموافقتنامههایهمکاری

موافقتنامه منعقدشده 64 
با دستگاه  های اجرایی 

طی 4 سال
تفاهم نامه همکاری با 166 

سازمان های مردم نهاد 

طرح اجرا شده از 133 
طریق موافقتنامه    

با 44 دستگاه  اجرایی
تفاهم نامه همکاری با بانک ها 6 

و صندوق ها جهت اعطای 
تسهیالت به زنان واجد شرایط

 %7
 تحکیم نهاد خانواده

 %۲3
تقویت عدالت جنسیتی

 %۲8
توانمندسازی زنان و دختران

%۲ 
ارتقای سالمت زنان و خانواده ها

%3۶ 
ارتقای تاب آوری اجتماعی
و کاهش آسیب های 
اجتماعی 

%4 
تعمیق باورها و ارزش های دینی

موضوعات طرح های اجراشده از طریق موافقتنامه های 
همکاری با دستگاه های اجرایی
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1-تحققعدالتجنسیتی

 ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی در ارتقای شاخص های عدالت جنسیتی، و تدوین گزارش های بررسی 
وضعیت زنان و خانواده کشور  

 اطلس وضعیت زنان و خانواده، روند 40 شاخص در 40 سال، موفقیت ها و ناکامی ها در 40 سال گذشته

 تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در 31 استان کشور و تصویب در شورای برنامه ریزی هر استان

 تدوین، تصویب، و ابالغ شاخص های عدالت جنسیتی 
 تعیین 8 محور، ۲5 مؤلفه و 177 شاخص تعیین کننده عدالت جنسیتی،  همراه با شناسنامه هر شاخص

 تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 101 قانون برنامه  ششم توسعه
 تعیین نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های عدالت جنسیتی

 طراحی، پیاده سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع  رصد و پایش وضعیت امور زنان و خانواده
شامل 8 سامانه

 تدوین، تصویب، و ابالغ محورها، مؤلفه ها و 
شاخص های عدالت جنسیتی

محورهای شاخص های 
عدالت جنسیتی
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 طراحی، پیاده سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع رصد و پایش وضعیت امور زنان و خانواده 

سامانه جامع رصد و پایش 
وضعیت امور زنان و خانواده

سامانه شاخص های 
عدالت جنسیتی

سامانه ستاد ملی زن و خانواده

سامانه رصد و پا یش سند ارتقاء 
وضعیت زنان و خانواده استان ها

سامانه تكالیف معاونت در قانون 
برنامه ششم توسعه

سامانه ساختار و تشکیالت
 دستگاه های اجرایی

بانك ها ی اطالعاتی 
معاونت امور زنان و خانواده

سامانه خانوادهسامانه بانك مد یران زن

 ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتقای شاخص های عدالت جنسیتی، و تدوین گزارش های بررسی 
وضعیت زنان و خانواده کشور 
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 تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در 31 استان کشور

استفاده از مدل برنامه  ریزی نتیجه  محور مبتنی بر رویکرد 
»مدیریت بر مبنای نتایج« و  با مشارکت جامعه دانشگاهی، 
تشکل  های مدنی، و سایر ظرفیت  های بومی هر استان

متناسب با نیازها، چالش  ها و ظرفیت های هر استان و 
حتی شهرستان

تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با حضور 
معاون رئیس جمهور، و ابالغ اعتبارات برای رصد، پایش 

و اجرایی سازی به دستگاه های اجرایی

برگزاری نشست گزارش گیری عملکرد یکساله با حضور 
معاون رئیس جمهور در شورای برنامه ریزی استان ها 
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2.تقویتوتحکیمنهادخانواده

 رصد و پایش تحوالت خانواده و تحقق سیاست های کلی خانواده ابالغی مقام معظم رهبری و ماده 10۲ 
قانون برنامه ششم توسعه 

 تدوین، تصویب، ابالغ و پایش اجرای برنامه ملی آموزش های عمومی خانواده 
 تعیین 3 دستگاه متولی )در کنار ستاد ملی زن و خانواده( 

 تعیین 1۶ دستگاه همکار 

 تدوین، تصویب و ابالغ شاخص های خانواده
 تدوین شاخص ها در 10 محور و 45 مؤلفه 

 تدوین و تصویب راهبردها و تقسیم کار دستگاهی برای دولت »خانواده محور«

 حمایت از پژوهش ها با هدف شناسایی حوزه خانواده و مسائل و راهکارهای حل مسائل
 حمایت از 7 طرح پژوهشی و پایان نامه

 طراحی و اجرای طرح های اجرایی و آموزشی با هدف تقویت نهاد خانواده 
 1۲ طرح اجرایی با همکاری دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و انجمن ها 

 آموزش 7۲3000+ نفر از معلمان و مربیان مدارس، اولیای دانش آموزان، دانش آموزان و دختران جوان از 
طریق اجرای طرح ها

 حمایت از 3۶ طرح سازمان های مردم نهاد و ارائه 79700+ نفرساعت آموزش 
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آموزش های 
قبل از ازدواج* 
متولی: وزارت ورزش 
و جوانان، و وزارت 
علوم ، تحقیقات 

و فناوری
گروه های هدف 

)به ترتیب(:
 1( عموم، خانواده،  
جوانان و والدین 
۲( دانشجویان

آموزش های 
حین ازدواج

متولی: وزارت 
بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی
هدف:  گروه 
زوجین متقاضی

آموزش های 
پس ازدواج

ستاد  متولی: 
ملی زن و خانواده
گروه هدف: 1( 
جوانان غیردانشجو 
۲( دانشجویان 
3( زوجین جوان، 
والدین زوجین و 
عموم خانواده ها

3
2

1

مسئولیت هماهنگی،  پایش و نظارت بر 
فعالیت های آموزشی کلیه دستگاه های 
متولی در برنامه آموزش های قبل،  حین 
و بعد از ازدواج و دریافت گزارش ساالنه 
دستگاه ها در خصوص آموزش های قبل، 
حین و پس از ازدواج با ستاد ملی زن و 

خانواده است. 

وظایف:
 1( تدوین محتوای آموزشی

۲( تدوین و اجرای پودمان آموزشی: مهارت های 
ارتباطی زوجین، ترویج فرزندآوری، سالمت 

جنسی، احکام و حقوق زوجین
3( نظارت، رصد و پایش اقدامات آموزشی 

دستگاه ها در حیطه آموزش ها

*  وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزش های الزم را در کتاب های درسی ارائه دهد. 

برنامه ملی آموزش های عمومی 
خانواده در حوزه های قبل،  

حین  و پس از  ازدواج
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محورها و مؤلفه های 
شاخص های خانواده 

 تدوین، تصویب و ابالغ شاخص های خانواده

 تدوین و تصویب راهبردها و تقسیم کار دستگاهی برای دولت »خانواده محور« در سومین جلسه ستاد ملی 
زن و خانواده 
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 تدوین، تصویب و ابالغ شاخص های خانواده

با همکاری:

طرح گفتگوی ملی خانواده با آموزش 18۲7 تسهیلگر و 
برگزاری ۲9۲ کارگاه در ۶3 شهر و حضور معاون رئیس جمهور 
در نشست های گفتگوی 31 استان با حضور جامعه مدنی

اجرای طرح گفتگوی بین نسلی در جامعه ایران و ارائه 
از طریق پادکست 

طرح تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی اولیا و مربیان 
با دانش آموزان در استان كهگیلویه و بویراحمد و آموزش 

13000 نفر از اولیا و مربیان مدارس مقطع ابتدایی

طرح آموزش مهارت های کودکیاری به دانش آموزان 
و آموزش مهارت های کودک یاری و حقوق کودک به 

۶810 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم ابتدایی

طرح ارتقای مهارت های پرورشی مربیان مدارس و 
آموزش ۲000 نفر از مربیان مدارس 

اجرای طرح توان افزایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
و آموزش 1۲000 نفر از دانشجومعلمان 

طرح آموزش مهارت های گفتگو و ارتباط مؤثر دانش آموزان 
دختر به 514۶0 نفر از دانش آموزان دختر، والدین و 

مربیان مدارس

کارگاه های آموزشی فصل فصل زندگی برای اجرای 
آموزش های ازدواج برای ۲000 نفر 
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3.توانمندسازیزنانسرپرستخانوار

 تأسیس کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شامل شش کمیته تخصصی 

 تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل 

 اجرای پروژه  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه های غیررسمی 

 اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوين توسعه مشاغل خانگی

 حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
 1۶ طرح در 1۲ استان 

 ۲89700+ نفرساعت آموزش
 487 زمینه اشتغال ایجادشده
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1390

1393

1394

1396

1397

1398

   سیر زمانی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

تأکید بر »توجه به ابعاد معیشتی 
و اشتغال زنان سرپرست خانوار« 
در ماده ۲30 قانون برنامه پنجم 

توسعه

تهیه برنامه ملی کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی توسط شورای 
اجتماعی کشور،  و در نظر گرفتن زنان 
به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر

تدوین طرح جامع توانمندسازی 
عمل  و  اقدام  برنامه  به  منضم 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دستگاه های ذی ربط و 
تأیید برنامه در کمیسیون اصلی 
دولت )در نوبت بررسی هیئت 
ماده  ت  بند  راستای  در  دولت 
80 قانون برنامه ششم توسعه(

اجرای موفق پایلوت »برنامه ملی 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« 
در شهر ری با مدیریت و هماهنگی 

معاونت امور زنان و خانواده

موظف شدن معاونت امور زنان به 
»تهیه و اجرای کامل طرح جامع 
توانمندسازی زنان خانوار« طبق بند 
ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه

ابالغ تصویب نامه شماره ۲5070 مورخ 
98/3/1 هیئت وزیران درخصوص تکلیف 
معاونت رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده نسبت به تهیه طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
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توسعه زیرساخت های فنی و نرم افزاری بانك اطالعاتی و پنجره واحد
متناظر كمیته آمار و فناوری

توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندسازی اقتصادی
متناظر كمیته اشتغال و كارآفرینی

توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندی های اجتماعی و مهارت های زندگی
متناظر كمیته توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

توسعه اقدامات مبتنی بر بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی
متناظر كمیته سالمت

اقدامات مرتبط با بهبود كیفیت زندگی برای فرزندان و افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار
متناظر كمیته مساعدت  ها، تأمین اجتماعی و مسكن

توسعه اقدامات مبتنی بر رفع كاستی ها و خألهای حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی
متناظر كمیته حقوقی

توسعه و بهبود اقدامات مبتنی بر تأمین اجتماعی و بیمه های درمانی، مساعدت های 
بالعوض برای زنان سرپرست خانوار الزم الحمایت و تامین مسکن

متناظر كمیته مساعدت  ها، تأمین اجتماعی و مسكن

  راهبردهای اصلی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل
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استان
تعداد زنان 

استانآموزش دیده 
تعداد زنان 

آموزش دیده 

۲80اصفهان544آذربایجان غربی

185گلستان۲95سیستان و بلوچستان

18۲۲کرمان 150آذربایجان شرقی

737کرمانشاه405کردستان 

۲5۲لرستان38یزد 

98۲هرمزگان ۲71البرز

151قم488خوزستان

7380جمع780فارس

  اجرای پروژه  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار  در سکونتگاه های غیررسمی

با رویکرد ایجاد و توسعه 
کسب وکارهای خرد در جهت 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

با استفاده از ظرفیت و توان 
اجرایی سازمان های مردم نهاد و 

بخش غیر دولتی 



  اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
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1۲۶ جلسه با نهادها، سازمان ها و 
بنگاه های خصوصی

از فهرست متقاضیان سازمان ها 
و نهادهایی نظیر امور بانوان 

استانداری ها، سازمان بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، خیریه ها و ...

از میان کارآفرینان، خیرین و مؤسسه های 
خیریه، و بنگاه های خصوصی

اشتغال زایی برای زنان سرپرست 
طریق  از  بازار  به  اتصال  و  خانوار 

ایجاد شبکه های کسب وکار

همراه با مشاوره و هدایت شغلی، 
و برگزاری دوره های آموزشی 

عمومی و تخصصی 

شناسایی
 240

مزیت در 
24 استان

شناسایی 
 831

پیشران

ایجاد 
 4981
شغل 

و 57 شبکه 
کسب وکار

ارزیابی 
اولیه

 22885 
متقاضی

استعدادسنجی
 11997 

متقاضی
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3.توانمندسازیوافزایشمشارکتهایاجتماعیزنان

 آموزش و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری 
  

 اعطای تسهیالت مالی به زنان واجد شرایط از طریق تفاهم نامه با بانک ها و صندوق ها 

 همکاری در تدوین شیوه نامه ثبت اظهارنامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی

 حمایت و توانمندسازی زنان در مسیر کارآفرینی 

 حمایت و مشارکت در توسعه سوادآموزی زنان و دختران 

 توانمندسازی زنان در حمایت از محیط زیست و اشتغال پایدار

 توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان دختر برای افزایش مشارکت های اجتماعی 

 حمایت از طرح های پژوهشی با موضوع افزایش مشارکت های اقتصادی و اجتماعی زنان 
 4 طرح پژوهشی

 حمایت از فعالیت تعاونی های زنان 
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جمعًا اجرای 35 طرح با همکاری دستگاه های اجرایی با 
موضوع توانمندسازی و افزایش مشارکت های اجتماعی 

و اقتصادی زنان 

جمعًا حمایت از 40 طرح سازمان های مردم نهاد با موضوع 
توانمندسازی و افزایش مشارکت های اجتماعی زنان، و 

ارائه حدود 781000 نفرساعت آموزش 

  آموزش و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری 

  اعطای تسهیالت مالی به زنان واجد شرایط از طریق تفاهم نامه با بانک ها و صندوق ها

 طرح ملی ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد
 آموزش بیش از 4۶000 نفر از زنان روستایی و عشایری فعال در بخش کشاورزی 

 طرح آموزش و حمایت از ایجاد باغچه های خانگی
 آموزش ۲500 نفر از اعضای صندوق های خرد اعتباری و زنان فعال در بخش کشاورزی

 طرح تحقیق، مطالعه و ارائه دستاوردهای زنان روستایی و عشایری در تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی
 ایجاد 105 سایت آموزشی تحقیقاتی گیاهان دارویی و آموزش ۲100 نفر 

 توانمندسازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح کشور
 آموزش و توانمندسازی 5000 نفر از زنان روستایی و عشایری

 حمایت از صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری )3400 صندوق( 
جمعًا 18 هزار تسهیلگر

آموزش 150 هزار زن کشاورز

4 طرح اجرایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی

برای حدود
52400 نفر

جمعًا بیش از
 343 میلیارد تومان 

تسهیالت



  آموزش و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری 

  حمایت و توانمندسازی زنان در مسیر کارآفرینی 

 طرح برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه مدیران، اعضا و شاغلین 
 تعاونی های زنان جهت ارتقای مهارت ها و توان افزایی طرح سازماندهی مشاغل خرد خانگی از طریق حمایت از 

تشکیل و توسعه تعاونی های زنان و تأمین نیاز مشاغل خانگی با رویکرد زنجیره ارزش
 طرح حمایت از برگزاری نمایشگاه های منطقه ای عرضه تولیدات تعاونی های زنان 

 طرح کارگاه آموزشی آشنایی با الگوها، مدل ها و فرآیندهای خوشه سازی و شبکه سازی در کسب وکارهای خرد و 
خانگی زنان )با تأکید بر ایجاد هلدینگ تعاونی زنان کارآفرین(

4 طرح اجرایی

 +1100
نفر آموزش دیده 

نمایشگاه عرضه محصوالت تولیدی 10 
تعاونی های زنان  در 10 استان حمایت شده 

 124
تعاونی زنان حمایت شده

میلیارد ریال اعتبار جهت تسهیالت 250 
مرابحه برای شرکت های تعاونی 

زنان طی تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون

برگزاری 9 دوره انتخاب
زنان کارآفرین برتر با آرای مردمی

انتخاب 180 کارآفرین برتر
 )90 روستایی + 90 شهری(
که مجموعًا 15574 شغل

 ایجاد کرده اند
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  حمایت از برگزاری رویداد دانشجویی کار، مهارت، و نوآوری دختران )طرح کمند( 
با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  طرح ملی دسترسی زنان کارآفرین به فضای مجازی قانونی در جهت فروش بیشتر محصوالت

  حمایت و مشارکت در توسعه سوادآموزی زنان و دختران  

برگزاری رویداد آموزشی در 
15 دانشگاه کشور 

آموزش بیش از ۲ هزار دانشجوی دختر 
سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد 

ارائه بیش از 300 طرح و 
ایده توسط دانشجویان 

آموزش 1000+ زن کارآفرین 
زنان دارای مهارت کارآفرینی و تولید، اما فاقد دسترسی 

به بازار فروش 

مشارکت 60+ تسهیلگر در سراسر کشور
از طریق انعقاد قرارداد با 5 مؤسسه تسهیلگری برای 

پوشش استان  های مختلف

دسترسی 100+ گروه زن کارآفرین به پلتفرم های 
فروش آنالین

و آموزش آنها تحت مسئولیت اجتماعی پلتفرم های 
فروش آنالین 

مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی 

حمایت از 9 طرح سازمان های مردم نهاد در جذب دانش آموزان بازمانده
 از تحصیل و 497000+ نفرساعت آموزش

حمایت از جذب 3500 دختر بازمانده از تحصیل و آموزش 4200 نفر از اولیا و مربیان 
با همکاری وزارت آموزش و پرورش

توان افزایی حدود 3900 آموزش دهنده زن، و سوادآموزی 30000+ زن و دختر روستایی و عشایر 
کم سواد و بازمانده از تحصیل با همکاری سازمان نهضت سوادآموزی
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  توانمندسازی زنان در حمایت از محیط زیست و اشتغال پایدار  

  توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان دختر برای افزایش مشارکت های اجتماعی 

آموزش 21800+ نفر از 
دانش آموزان دختر و 
اولیا و مربیان آنها در 

طرح ملی ارتقای آگاهی 
دانش آموزان دختر با 

جایگاه، نقش و كاركرد 
نهادهای مدنی با 

همکاری وزارت آموزش 
و پرورش 

توان افزایی دختران دانش آموز روستایی استان های 
آذربایجان شرقی و غربی و معلمان آنان در حفاظت 

از اكوسیستم دریاچه ارومیه

برگزاری نشست های ترویجی رد پای آب )با موضوع 
اصالح الگوی مصرف خانواده ها( 

حمایت از صنایع دستی و توسعه بوم گردی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، و اعطای تسهیالت کم بهره به 340 نفر از زنان متقاضی ایجاد اقامتگاه بومگردی و 

آموزش ۲000 نفر در حوزه گردشگری 

آموزش مدیران و مسئوالن و فعاالن حوزه زنان و 
خانواده در کارگاه نقش زنان در مقابله با تغییر اقلیم 

و تاب آوری محیط زیستی با همکاری دانشگاه تهران 

اجرای طرح تقویت نقش زنان در اصالح الگوی 
مصرف انرژی با همکاری وزارت نفت، شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت و جهاد دانشگاهی 

آموزش 570 دانشجوی 
فعال در کانون ها و 
انجمن های علمی 

دانشجویی )سفیران 
فرهنگی( با همکاری 

وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری 

3 دوره »جشنواره 
زن و علم، یادواره 

مریم میرزاخانی« با 
همکاری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری 
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1 - الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
۲- الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصّوب 1385/07/0۲

3- الیحه اصالح ماده 1041 قانون مدنی در موضوع تعیین حداقل سن قانونی ازدواج
4- الیحه الحاق یک تبصره به ماده ۶1۲  قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده(، مصّوب 1375/03/0۲ 

ناظر بر تشدید مجازات پدر در فرض قتل فرزند
5- الیحه اصالح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصّوب 139۲/0۶/31 

ناظر بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده
۶- الیحه الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون حمایت خانواده، مّصوب 1391/1۲/01 در موضوع توسعه اختیارات مادر در 

دوران حضانت فرزند
7- پیشنهاد درج شروط ضمن عقد نکاح زنان در سند ازدواج در دفاتر ازدواج و طالق  به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

8- الیحه اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال، مصّوب 135۶/11/30
9- الیحه اصالح مقررات ناظر بر مهریه زنان

10- الیحه اصالح ماده ۶30 قانون مجازات )كتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات های بازدارنده(، مصّوب 1375/03/0۲و بند 
ث ماده 30۲ قانون مجازات اسالمی، مصّوب 139۲/0۲/01 

11- الیحه اصالح مواد قانونی ناظر بر  مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمی، مصّوب 139۲/0۲/01
1۲- الیحه اصالح تبصره ۲ ماده 14 قانون آیین دادرسی كیفری، مصّوب 139۲/1۲/04 با اصالحات و الحاقات بعدی در 

موضوع بهره مندسازی  بزه دیده از خسارات معنوی 
13- الیحه اصالح بند )3( ماده 18 قانون گذرنامه، مصّوب 1351/1۲/10 و الحاق پنج تبصره به مواد 18 و 19 آن 

14- الیحه اصالح مقررات ناظر بر دیه زنان و مردان
15- الیحه اصالح بند د ماده 4۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، مّصوب 1391/08/۲1 ناظر بر 

الحاق نام مادر به اطالعات هویتی کارت ملی
1۶- الیحه اصالح ماده 1133 قانون مدنی ناظر بر مقیدسازی حق طالق زوج

17- الیحه اعالم احکام نامعتبر حوزه زنان در نظام حقوقی کشور )تنقیح قوانین حوزه زنان(
18- آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، 

مصّوب 1398/07/0۲

5.تقویتجایگاهزنانوتحکیمنهادخانوادهدرنظامحقوقی
  تدوین و پیشنهاد لوایح اصالح قانون   



21 کتاب، گزارش، مطالعه 
راهبردی و سند پشتیبان

تنقیح قوانین و مقررات 
حوزه زنان

تشکیل شورای مشورتی 
فقهی حقوقی 

ارائه 590 مورد 
مشاوره حقوقی به 

شهروندان در حوزه زنان، 
خانواده و کودکان

تدوین گزارش ها و 
مطالعات راهبردی و اسناد 

پشتیبان

برگزاری 17 نشست 
فقهی حقوقی با همکاری 

دانشگاه مفید قم و مؤسسه 
فقه الثقلین

ترویج و آموزش با برگزاری 
نشست ها و کارگاه های 

آموزشی

 

تدوین متون 
اظهارنظر کارشناسی 

نسبت به لوایح و طرح های 
اصالح قانون
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19- آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان،مصّوب 1399/0۲/3
۲0- الیحه معافیت ۲0 درصدی کارفرمایان نسبت به پرداخت بیمه در ازای اشتغال هر زن سرپرست خانوار

۲1- الیحه واریز حق پرستاری همسران جانبازان به حساب شخصی آنان
۲۲- الیحه اصالح تبصره ماده 33۶ قانون مدنی، الحاقی 1385/10/۲3 مجمع تشخیص مصلحت نظام
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6.تقویتجایگاهزناندرنظاممدیریتوتصمیمسازی

 ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی 
 

 طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان

 افزایش اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده

 پیشنهاد اصالح ساختار و تشکیالت معاونت امور زنان و خانواده از طریق مکاتبه با رئیس جمهور در تابستان 
139۶ و بهار 1400

  ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی 
و انتشار چهار دوره »کارنامه انتصاب زنان در پست های مدیریتی«    

درصد در سال 99 افزایش یافته استمدیران زن استانداري ها از 8/3 درصد در سال 96 به 15/9 

 نتیجه: اجرای سیاست های دولت برای افزایش حضور زنان در تصمیم سازی های ملی از 5 درصد در سال 9۲ به ۲5 درصد در سال 1400
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  طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان    

  افزایش 100+ درصدی اعتبارات هزینه ای مصوب معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم

تهیه و تدوین عناوین دوره های 
آموزشی پیشنهادی از سوی معاونت 
برای زنان مدیر در سطوح میانه، 
پایه و ارشد و ارسال به سازمان 

اداری و استخدامی 

ابالغ نامه برگزاری دوره های 
آموزشی به رؤسای سازمان 
برنامه و بودجه استان ها از 
سوی سازمان اداری و استخدامی

توان افزایی 2250 نفر از مدیران دولتی، 
اعضای شورای اسالمی شهر و روستا، 
شهرداران و دهیاران زن در سطح کشور 

با همکاری وزارت کشور

مقدار و درصد 
اعتبارات هزینه ای 

مصوب و 
تخصیص یافته
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7.توانافزاییسازمانهایمردمنهادزنانوخانواده

 انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان های مردم نهاد فعال حوزه زنان و خانواده

 برگزاری نشست های منطقه ای ویژه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده سراسر كشور 

 حمایت از برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش توانمندی های سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده 

 نشست های گفتگو و پاسخگویی مدیران ارشد از جمله معاون رئیس جمهور با سازمان های مردم نهاد 

166
تفاهم نامه

 با سازمان های 
مردم نهاد فعال در 

حوزه زنان و خانواده

 +1500
زمینه اشتغال

ایجادشده توسط سمن ها 
بر اساس تفاهم نامه ها 

  +2/3
میلیون

نفر ساعت آموزش 
ارائه شده توسط 

سمن ها بر اساس 
تفاهم نامه ها 



1

24

3

اولین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر  استان های  
اصفهان، چهار محال و 

بختیاری و یزد

سومین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر شهرستان های 
استان تهران

دومین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر  تهران

چهارمین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر  استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، 

خراسان جنوبی و 
گلستان

مجری برگزاری 
استانداری اصفهان

مجری برگزاری 
استانداری تهران

مجری برگزاری 
استانداری تهران

مجری برگزاری استانداری 
خراسان رضوی
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دستهبندیموضوعی
تفاهمنامهها

باسازمانهایمردمنهاد
)بجزپویشملیبانویمهربانی(

پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی

%23

%23
توانمندسازی 
سازمان های مردم نهاد 
حوزه زنان و خانواده

%4

%4

ارتقای سالمت
 زنان و خانواده 

%8

%8

توانمندسازی 
زنان در حفاطت 
از محیط زیست و 
اشتغال پایدار

%3

%3

جذب دختران 
بازمانده از تحصیل

%6

%6

توانمندسازی 
اقتصادی زنان

%29

%29

تقویت و تحکیم
نهاد خانواده 

%22
%22

اطالع رسانی 

تعمیق باورها و 
ارزش های دینی

%4

%4

%1



57

68

ششمین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر استان های 
لرستان، ایالم، كردستان، 

كرمانشاه و همدان

هشتمین 
نشست منطقه ای 
لبرز، سمنان، قزوین، 
قم، گیالن، مازندران 

و مركزی

پنجمین 
نشست منطقه ای 

مشتمل بر  استان های 
فارس، كهگیلویه و بویراحمد، 

خوزستان و بوشهر

هفتمین 
نشست منطقه ای 

 آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، 

اردبیل و زنجان

مجری برگزاری 
استانداری آذربایجان شرقی

مجری برگزاری موسسه 
آموزشی و فرهنگی آوای 

سواد آموزی سینا- فارس

مجری برگزاری 
توسط موسسه افق 

نور هدایت 

مجری برگزاری
 موسسه همراهان توسعه 

زاگرس- لرستان
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نشستهایمنطقهایسازمانهایمردمنهاد

نشست منطقه ای

روز کارگاه آموزشی 

نفر نمایندگان سمن های  
حاضر در کارگاه ها  

  نفرساعت
 آموزش حضوری 

نفر نمایندگان سمن ها 
درآموزش های غیر حضوری 
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8.ارتقایسالمت،تندرستیونشاطزنانوخانواده

 سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی برای ارتقای سالمت، تندرستی و نشاط زنان و خانواده 

 رصد و پایش حوزه سالمت و تندرستی زنان و خانواده 

 حمایت از پویش های ملی، و همایش های ملی و بین المللی با موضوع سالمت 
 برگزاری »پویش ملی ارتقای نشاط و سالمت زنان با ورزش« طی سه سال متوالی با همکاری 

دستگاه های اجرایی مرتبط 
 همکاری و حمایت از برگزاری »پویش ملی پیشگیری و مبارزه با سرطان« در کشور

 حمایت مادی یا معنوی از 11 همایش بین المللی و ملی در حوزه سالمت 

 مشارکت در طرح های اجرایی ارتقای سالمت زنان و خانواده

 حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد برای ارتقای سالمت زنان و خانواده
 1۲ طرح سازمان های مردم نهاد

 ارائه 9۲000+ نفرساعت آموزش 
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  سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی برای ارتقای سالمت، تندرستی و نشاط زنان و خانواده 

تصویب برنامه ملی ارتقای تندرستی 
و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش

 تنظیم پیش نویس اولیه و تصویب در 
اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در 
دولت دوازدهم با حضور رئیس جمهور 

گرامیداشت هفته »سالمت بانوان ایرانی« 
)سبا( 

 تشکیل کمیته هماهنگی و اجرا با مشارکت 
دستگاه های اجرایی مرتبط

 تدوین برنامه های کاربردی و ارائه آن به 
دستگاه های اجرایی جهت اقدام 

مشارکت و هماهنگی در ارتقای آموزش ورزش در مدارس دخترانه
 سیاستگذاری جهت اجرای طرح نشاط در مدارس )بهینه سازی و تجهیز اماکن 

و فضاهای ورزشی در مدارس دخترانه( با همکاری وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان برنامه و بودجه و شورای شهر تهران، و تصویب اختصاص 20% از ردیف 

بودجه حمایتی توسعه و تجهیز مدارس شهر تهران به این امر و ابالغ آن توسط 
شورای شهر تهران در شهریورماه 98 

 پیشنهاد و اجرای طرح »حضور معلم های آموزش دیده و متخصص برای 
ورزش دختران مقطع ابتدایی و بازگشت آموزش تربیت بدنی به دوره ابتدایی«، 

با مشارکت 10800+ نفر از معلمان زن دوره ابتدایی در کالس های آموزشی، و 
تهیه، چاپ و توزیع 75000 جلد کتاب با عنوان »دست نامه تربیت بدنی« )ویژه 

آموزگاران ابتدایی(

همکاری در تدوین اسناد 
ملی، و ارائه پیشنهادهای 
سیاستی در حوزه سالمت 

 همکاری در تدوین 
6 برنامه ملی در حوزه 

سالمت 
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ارزیابی و بررسی 
اقدامات دستگاه های 

اجرایی در حوزه 
سالمت و تندرستی 

تدوین  گزارش های 
موضوعی و حمایت از 

طرح های  پژوهشی 
کاربردی 

برگزاری نشست های 
تخصصی برای بررسی 
مسائل و اولویت های 

سالمت زنان

  رصد و پایش حوزه سالمت و تندرستی زنان و خانواده 

  مشارکت در طرح های اجرایی ارتقای سالمت زنان و خانواده

طرح ملی بانوان، 
شفا  طالیه داران 

)راویان سالمت(

 برگزاری دوره های 
عمومی و تخصصی 
و آموزش 10 میلیون 
نفر از زنان به عنوان 
راویان سالمت در 

خانواده

بهبود  طرح 
وضعیت آموزشیـ  
بهداشتی دانش آموزان 
اول  دوره  دختر 
متوسطه روستایی 
استان  محروم  و 
كهگیلویه و بویراحمد

 1700 آموزش   
دختر  دانش آموز 
دوره اول متوسطه 
و توزیع بسته بهداشتی 
– آموزشی بین آنها

طرح آموزش 
ی  ز سا نمند ا تو و
گی  د ما آ ن  بیا مر
جسمانی و پیالتس 
)در راستای اجرای 
طرح سنجش ساختار 
قامتی زنان و دختران 
روستایی و عشایری 

کشور(

 تهیه دستورالعمل  
و محتوای آموزشی 
از  نفر   ۲000 برای 
گی  د ما آ ن  بیا مر
جسمانی و پیالتس 

در سطح کشور
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  طراحی و اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی  زنان و خانواده برای 31 استان 

9.کاهشآسیبهایاجتماعیخانوادهوتقویتسرمایهاجتماعی

 طراحی و اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده برای 31 استان 

 اجرا و حمایت از طرح های اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی

 تهیه طرح ملی آسیب های اجتماعی زنان 
 11 سیاست و 8 راهبرد اصلی در سه سطح ملی، استانی و جماعت محور

 18 برنامه در سطح ملی، 31 برنامه در سطح استانی و 31 برنامه جماعت محور 

 حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد برای ارتقای تاب آوری اجتماعی 
 37 طرح و 971000+ نفر ساعت آموزش

 حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی 
 3 طرح پژوهشی حمایت شده 

ظرفیت سازی جامعه مدنی 
آموزش و جلب مشاركت تسهیلگران محلی از میان 

اعضای سازمان های مردم نهاد بومی

شناسایی آسیب های اجتماعی و راهکارها
شناسایی آسیب های اجتماعی محله و ارائه راهكارهای 
پیشنهادی با مشارکت جامعه بومی، و ترسیم نقشه راه 

جلب مشاركت جامعه بومی 
اعزام تسهیلگران محلی به نقاط آسیب خیز 

استان به منظور آموزش و جلب مشارکت جامعه 
بومی

تدوین نقشه راه استانی 
یکپارچه سازی نقشه راه های محله ها، و تدوین 

نقشه راه استانی
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  نتایج اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در دولت دوازدهم 

  طرح توانمندسازی کارشناسان اورژانس اجتماعی 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  طرح حمایت از زنان تحت خشونت خانگی پس از کووید-19 
با همکاری سازمان بهزیستی کشور  

نفرساعت آموزش 
ارائه شد

خانه امن دولتی و 
غیر دولتی در طول 

اجرای طرح تأسیس 
شده

نفر از کارشناسان 
اورژانس اجتماعی 

آموزش دیدند

نفرساعت آموزش 
برای کارکنان 

خانه های امن 

كارشناس موفق اورژانس 
اجتماعی در سراسر كشور، 
شناسایی، و از آنها تقدیر شد

نشست تشکل های 
حامی زنان 

آسیب دیده در سراسر 
کشور

+  بازدید و تهیه گزارش از 4۲ مرکز مداخله در بحران خانواده و مرکز اورژانس 1۲3
+ همکاری برای معرفی اورژانس 1۲3 از طریق رسانه ها و تولیدات فرهنگی و ۲ پیامک سراسری

13961396
13981398

13991399

441

57

348

محالت 
تحت 

پوشش

30

7

25

تعداد 
استان

648

170

500

تعداد 
تسهیلگران 

استانی

13340

1610

9900

تعداد 
جوامع 
محلی
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  طرح توانمندسازی خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 
با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر

  طرح ملی گفتگوی خانواده با رویکرد مسئله یابی مشارکتی در حوزه کنترل و کاهش اعتیاد 
با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 

  طرح توانمندسازی زنان کارگر با رویکرد ارتقای تاب آ وری اجتماعی 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اجتماع محلی آموزش 
توسط مربیان 
آموزش دیدند

کارگاه دوروزه گفتگوی 
خانواده برای خانواده هایی 
که حداقل یک عضو آنها 
درگیر سوء مصرف مواد 

مخدر است

نفر از اعضای سمن ها 
به عنوان مربی 
آموزش دیدند

ساعت کارگاه آموزشی 
برای تسهیلگران برگزار شد

محله در 13 استان 
انتخاب شدند

تسهیلگر سطح ۲ از میان 
فعاالن سمن ها انتخاب شدند

نفرساعت آموزش 
ارائه شد

در  کارگر  زنان  از  نفر 
نشست های آموزشی - 
مشارکتی ارتقای تاب آوری 
اجتماعی شرکت کردند
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سایر اقدامات

حمایت از استفاده از دستبند الکترونیکی برای مادران زندانی

  طرح توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای تأسیس و مدیریت خانه های امن  
با همکاری سازمان بهزیستی کشور 

آموزشی  دوره  برگزاری 
برای حدود 100 سازمان 
مردم نهاد و تبادل تجربیات 
با دستگاه های اجرایی

بازدید از 15 زندان زنان کشور و گفتگوی چهره به چهره با زنان زندانی، و پیگیری 
موارد خاص مانند توسعه مهد کودک  ها، درمانگاه ها، کارگاه های مهارتی، و فضاهای 
ورزشی و فرهنگی برای زندانیان، و تالش برای آزادی و کاهش مدت حبس زنان زندانی

اجرای سه دوره پویش ارمغان برای آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد
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10.حمایتازدخترانوجوانان:حقوقکودک

 حمایت از حقوق کودک 
 تقاضای فوریت و پی گیری تصویب نهایی »قانون حمایت از اطفال و نوجوانان«

 همکاری با وزارت دادگستری در تولید گزارش های مربوط به حقوق کودک 
 همکاری در برگزاری دوره های آموزشی با وزارت دادگستری 

 همکاری در تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
 همکاری در تصویب الیحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارسال برای 

مجلس شورای اسالمی 
 تنظیم و پیگیری در تصویب الیحه الحاق یک تبصره به ماده ۶1۲ قانون مجازات اسالمی ناظر 

بر تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند )الیحه رومینا( 
 بازدید از 4۲ مرکز و تقویت سازمان اورژانس اجتماعی و برگزاری نشست های توان افزایی و 

تشویق کارشناسان
 کمک به ترویج حقوق کودک از طریق رسانه و پیامک سراسری معرفی 1۲3 اورژانس اجتماعی 

 همکاری با وزارت  آموزش و پرورش برای دوره های حقوق کودک در مدارس کشور 
 

 حمایت از طرح های اجرایی برای توانمندسازی دختران و جوانان 
 اجرای پویش ملی بانوی مهربانی در 31 استان با هدف تأمین کتاب داستان و اسباب بازی 

برای حدود 10 هزار کودک در نواحی کم تر توسعه یافته
طرح آموزش مهارت های گفتگو و ارتباط مؤثر دانش آموزان دختر

طرح گفتگوی بین نسلی در جامعه ایران، الگوسازی و تهیه 11 پادکست رادیونسل
نمایشگاه توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد و لباس و صنایع دستی
حمایت از برگزاری رویداد دانشجویی کار، مهارت، و نوآوری دختران )طرح کمند(

حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل در 
استان های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی 

حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری و روستایی
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11.تعمیقباورهاوارزشهایدینیوفرهنگایثار

 تعیین محورها و فعالیت های مرتبط در مصوبات و برنامه های راهبردی 

 حمایت از پژوهش ها در زمینه ارزش های دینی، عفاف و حجاب، و فرهنگ ایثار
 حمایت از 5 طرح پژوهشی در زمینه ارزش های دینی، عفاف و حجاب، و فرهنگ ایثار

 انجام پژوهش تاریخی از 70 منبع و نگارش کتاب زندگی نامه حضرت خدیجه )س( »بانوی اول« و 
برگزاری ۲ مسابقه کتابخوانی برای دانش آموزان و عموم مردم با مشارکت 1۲ هزار نفر 

  حمایت از انتشار و توزیع کتاب و محتوای فرهنگی
 پیشنهاد، برنامه ریزی و همکاری در اجرای کنگره سراسری 17 هزار زن شهید، جانباز و آزاده ایران به نام 

لشگر فرشتگان تاریخ ساز در سراسر کشور به مدت ۲ ماه با بیش از 500 رویداد 
 حمایت از توزیع 5 کتاب و برگزاری مسابقات کتابخوانی از محتوای آنها

 حمایت از تولید پادکست هایی از آیاتی از قرآن کریم )51 پادکست از آیات مرتبط با زنان، خانواده و 
جنسیت( 

 سفارش مستند زندگی بانو طاهره صفارزاده، و استاد منیر گرجی، و حمایت از فیلم نامه بانوی اول 
)حضرت خدیجه )س((

 حمایت از دو طرح سازمان های مردم نهاد برای آموزش در زمینه سبک زندگی با رویکرد اخالقی 
 حمایت از تولید 15 كلیپ تصویری گفتاری از كتاب »فاطمه، فاطمه است« 

 برگزاری یا حمایت همایش های تخصصی و رویدادها برای ترویج ارزش های دینی، پوشش ایرانی – 
اسالمی و فرهنگ ایثار
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  تعیین محورها و فعالیت های مرتبط با ارزش های دینی در مصوبات و برنامه های راهبردی  

  برگزاری یا حمایت همایش های تخصصی و رویدادها برای ترویج ارزش های دینی، 
         پوشش ایرانی – اسالمی و فرهنگ ایثار

تصویب محورهای 
شاخص های خانواده

محور پنجم: دین و 
ارزش های اخالقی

مؤلفه 1: 
آگاهی و باور دینی

مؤلفه 2:
 ارزش های اخالقی

مؤلفه 3: 
رفتارهای دینی

برگزاری 13 وبینار و نشست تخصصی با 
موضوعات مرتبط با ارزش های دینی، پوشش 

ایرانیـ  اسالمی و فرهنگ ایثار 

تجلیل و تکریم خانواده های شهدا، ایثارگران و 
آزادگان به مناسبت های مرتبط

حمایت از برگزاری نمایشگاه های 
توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد و 

لباس و صنایع دستی

برگزاری نشست های گفتگوی بین نسلی با 
خانواده های ایثارگران

حمایت از پایگاه خبری لباس پارسی و پویش 
تاروپود زندگی، و حمایت از طراحی لباس اقوام 

ایرانی مطابق با سالیق روز و جوانان ایرانی

پیشنهاد، همکاری و حمایت از کنگره لشگر 
فرشتگان تاریخ ساز )یادبود 17000 زن ایثارگر( در 

سطح 31 استان و در سطح ملی 

کاشت نهال یادبود شهدا، جانبازان و آزادگان در 
باغ ملی گیاه شناسی ایران طی مراسم متعدد با 

حضور ایثارگران 

حمایت از برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی 
حمایت از تولیدکنندگان لباس های محلی و ایرانی

دیدار با خانواده های ایثارگران و شهدا در استان ها 
)100 مورد( و تماس تلفنی و گفتگو با ایثارگران به 
صورت صوتی و تصویری در شرایط کرونا )70 مورد(
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  حضور در نشست ها و مجامع بین المللی

نشست وزرایی 11 
مشارکت در نشست ها و مجامع بین المللی در سطح وزرایی

هیئت عالی رتبه 10 
مشارکت در نشست های هیئت عالی رتبه تحت مدیریت یکی از معاونین معاون رئیس جمهور

هئیت تخصصی 8 
مشارکت در نشست ها با اعزام هیئت های تخصصی

12.توسعهتعامالتوهمکاریهایبینالمللیدرحوزهزنانوخانواده

 حضور در نشست ها و مجامع بین المللی

 برگزاری یا مشارکت در نشست های تخصصی و همایش های بین المللی

 انعقاد و پیگیری تفاهم نامه های امور زنان و خانواده معاونت با سایر کشورها 

 پژوهش مشترک با کشور ژاپن برای مقایسه زنان کارآفرین ایران و ژاپن 

 برگزاری دو دوره سلسله نشست های تخصصی گفتگوهای منطقه ای برای زنان از کشورهای لبنان، عراق، فلسطین، سوریه، بحرین، مصر، الجزایر 

 انتشار و ترویج دستاوردها در حوزه زنان و خانواده  
  11 گزارش دوره ای وضعیت و دستاوردهای حوزه زنان و خانواده، 8 گزارش موضوعی

 تقویت تعامالت و روابط بین المللی 
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  برگزاری یا مشارکت در نشست های تخصصی و همایش های بین المللی
3۶ نشست تخصصی یا همایش بین المللی و منطقه ای 

  اعزام و میزبانی از هیئت های عالی رتبه 

دیدار معاون 
رئیس جمهور 

با رؤسای 
جمهور، 

نخست وزیر، 
وزار و مقامات 

ارشد سایر 
کشورها 

دیدار معاون 
رئیس جمهور 

با سفرای 
مقیم 

کشورهای 
مختلف در 

ایران 

دیدار معاون 
رئیس  
جمهور 

با رؤسا و 
نمایندگان 

سازمان های 
بین المللی و 

منطقه ای 

دیدار جانبی 
در اجالس ها 

توسط 
اعضای 

هیئت های 
عالی رتبه

تأسیس مرکز بین المللی 
تعالی گفتگوی خانواده
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  اطالع رسانی و انتشار خبر  

  تولید یا حمایت آثار هنری و رسانه ای   

13.اطالعرسانی

 اطالع رسانی و انتشار خبر

 تولید یا حمایت آثار رسانه ای 

 حمایت از جشنواره ها و رویدادهای هنری و اجرای پویش های اجتماعی
 

اینفوگرافی

موشن گرافی و کلیپ 
ویدئویی

تولید فیلم / مستند

 ماهانه 150+ خبر 
 ارتقای رتبه وبسایت معاونت 

در گوگل از 4358۲ در مرداد 9۶ به 
رتبه 13141 در پایان خردادماه 1400

انتشار خبر در  وبسایت معاونت

 71/7 هزار  بازدید ویدئو 
 ۲90 ویدئوی بارگذاری شده 

صفحه معاونت امور زنان و 
خانواده در وبسایت آپارات 

 صفحه توییتر معاونت زنان و 
خانواده 

 صفحه توییتر فارسی و 
انگلیسی معصومه ابتکار 

انتشار اخبار و دیدگاه ها در توییتر

 صفحه معاونت امور زنان و خانواده: 
 ۶80 پست منتشرشده

 به طور متوسط 1/5+ پست در روز 
 صفحه معاونت امور زنان و 

خانواده به زبان انگلیسی: 
 1۲31 پست منتشرشده 

انتشار پست در اینستاگرام 

پادکست 3282
17923
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 حمایت از اجرای »سمفونی شهرزاد« به پاس فداکاری های کادر درمان در مبارزه با کرونا 
 تولید 8 فیلم مستند از سازمان های مردم نهاد پایدار با باالی 30 سال سابقه فعالیت 

 حمایت از ساخت 18 مستند کوتاه درباره زنان تولیدگر و کارآفرین در استان های مختلف 
 انتشار بیش از 114 کلیپ یک  دقیقه ای برای معرفی زنان کارآفرین در پویش #زنان_نسل_تحریم
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14.سفرها،بازدیدهاومالقاتهایمردمیمعاونرئیسجمهور
   103 سفر استانی و سفر به شهرستان های استان  تهران، و 8 نشست مجازی استانی    

  پاسخگویی به درخواست های مردمی و پیگیری جهت رفع مشکالت از طرق گوناگون 

500
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پیگیری درخواست مساعدت مالی )کمک هزینه 
درمان، جهیزیه( و مکاتبه با مراجع ذی ربط

مساعدت و مکاتبه در خصوص تأسیس کتابخانه، 
مراکز توانبخشی، بهزیستی، تجهیز مدارس، 

فضای ورزشی بانوان

رسیدگی به امور مربوط
 به خانواده های شهدا و ایثارگران

ارائه مشاوره های حضوری و تلفنی 
و ارجاع به واحد حقوقی

معرفی زنان سرپرست خانوار جهت دریافت وام 
قرض الحسنه از محل عقد تفاهم نامه با بانک ها و 
صندوق های اعتباری بابت کارگشایی و کارآفرینی

مساعدت در خصوص راه اندازی کارگاه های  تولیدی، 
اشتغال خانگی، مهد کودک، و معرفی جهت دریافت 

تسهیالت کم بهره

حمایت از زنان کارآفرین، ایجاد 
بازارچه های محلی، صنایع دستی

مساعدت و مکاتبه برای مددجویان
جهت عفو یا تخفیف مجازات


